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Närpes idag

• Ca 9 500 invånare

• 11,8 € av utländsk bakgrund (drygt 1 100 

personer)

o I hela landet 4,4 %

oÖsterbotten 5,4 %



1988 kom de första vietnamesiska båtflyktingarna till 
Närpes

Nu kommer mest arbetskraftsinvandrare

Ca 40 olika nationaliteter i staden

Vart tredje barn som föds i Närpes har föräldrar av 
utländsk härkomst



Invandraren i 
föreningslivet

• Procentuellt få föreningsaktiva av utländsk härkomst



Varför?
• Föreningsengagemang främmande för deras 

kulturer

• Nyanlända anpassar sig, arbetar, studerar språk

• Ofta unga utan familj eller småbarnsfamiljer som 

kommer

• Ser sig själva som besökare i landet

• Föräldrar ibland skeptiska till föreningsverksamhet 

för deras ungdomar



MEN undantag finns!

• Bosniska föreningen

• Ljusets kvinnor

• Multiculti

• Närpesnejdens fredförening

• Röda korset, Folkhälsan

• Martha

• Jaktföreningar

• Närpes skolmusikkår

• Idrottsföreningar, FOTBOLL och friidrott

• Ungdomsfullmäktige / elevkårer

• Närpes 4H



Hur hittar de nyinflyttade till föreningen?

• En by ordnade Föreningsinfo med personlig 

inbjudan till alla nyinflyttade

• Bäst fungerar ”ta med en vän”, arbetskamrater 

emellan osv

• Närpes 4H informerar i alla skolor varje år



Närpes 4H:s väg

• ”Alla får vara med” = endast finländska barn

• Konståkning

• Ledare från Equador och Vietnam

• Tjejgrupper lockar utländska flickor

• Sydpolen, möjlighet för unga att få små arbeten



Vad kan vålla problem?
• Anmäl och kom!

• Family first

• Önskar högre tempo och resultat

• Skjutsar

• Respekt för tider och hyrda utrymmen

• Kvinnliga ledare



Fördelar
• Väcker intresse för olika kulturer

• Ger djup åt diskussioner, t ex i tjejgrupper

• Ökad förståelse

• Ökade arbetsmöjligheter för ungdomarna

• De ungdomar som varit länge i landet är ofta 

målmedvetna och ambitiösa

• Nyttiga tänka-till situationer för stelbenta finländare



Då det fungerar som bäst!


